
 
 ОРГАНИЗИРАНИ ПОЧИВКИ НА ХАЛКИДИКИ -СИТОНИЯ – ЛЯТО 2020 
 
 
ХОТЕЛ “SITHONIA VILLAGE ” *** - ГЕРАКИНИ – СИТОНИЯ 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Разположен е в курортно селище Геракини, на 14 км от град Неа Муданя и на 100м от плажа. Състои се от десет двуетажни бунгала и централна сграда. Добре 
поддържана градина с маслинови и борови дървета, пясъчен плаж, стаи с всички удобства, ресторант, интернет. 
Хотелски услуги: Ресторант,  Безжичен интернет в общите части, безплатен паркинг, сайф на рецепция (заплаща се). Чадъри и шезлонги на плажа – ограничен брой срещу депозит. 
Стаи: Балкон/тераса, Климатик, Хладилник, Баня с душ. 
 

                    ПЕРИОД  

ВИД СТАЯ  HB 

06/06-13/06 
2020 

 

13/06-20/06 
2020 

 

20/06-27/06 
2020 

 

27/06-04/07 
04/07-11/07 

2020 
 

11/07-18/07 
2020 

 

18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-29/08 
2020 

29/08-05/09 
05/09-12/09 

2020 
 

12/09-19/09 
2020 

 

19/09-26/09 
2020 

 

В Супериорна двойна 
стая и Супериорна стая с 
двуетажно легло 

455 лв. 482 лв. 521 лв. 537 лв. 566 лв. 578 лв. 549 лв. 537 лв. 429 лв. 386 лв. 

Във Фамилна Стая 466 лв. 482 лв. 531 лв. 551 лв. 561 лв. 564 лв. 555 лв. 551 лв. 463 лв. 427 лв. 
3-ти възрастен в 
супериорна двойна стая 

329 лв. 345 лв. 374 лв. 386 лв. 406 лв. 414 лв. 394 лв. 386 лв. 318 лв. 290 лв. 

3-ти възрастен във 
фамилна стая 

337 лв. 345 лв. 374 лв. 386 лв. 406 лв. 414 лв. 394 лв. 386 лв. 337 лв. 318 лв. 

4-ти възрастен във 
фамилна стая 

172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 172 лв. 

2-ро дете 2-11,99г. В 
супериорна стая с 
двуетажно легло 

249 лв. 261 лв. 280 лв. 288 лв. 298 лв. 302 лв. 292 лв. 288 лв. 239 лв. 220 лв. 

2-ро дете 2-11,99г. Във 
фамилна стая 

253 лв. 261 лв. 280 лв. 288 лв. 298 лв. 302 лв. 292 лв. 288 лв. 249 лв. 233 лв. 

1-во дете от 0-11,99 във 
всички стаи и 2-ро дете 
0-1,99 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Хотелът няма басейн. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 

 
 
 



 
 
 
ХОТЕЛ “PORTO  MATINA ” *** - МЕТАМОРФОСИ – СИТОНИЯ 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 30/04/2020 – ПЛАЩАНЕ – 50 % ДО 01/05/2020 
 
Разположение: Разположен в селището Метаморфоси на  плажа и на 200 метра от центъра на селището. 
Хотелски услуги: Ресторант,  Детска площадка, Тенис на маса, Безжичен интернет в общите части. Изхранването е на блок маса. 
Стаи: 37 стаи и апартаменти с:  Телевизор, Климатик, Хладилник, Баня. 
 

                    ПЕРИОД  

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 

2020 
 

06/06-13/06 
2020 

 

13/06-20/06 
20/06-27/06 

2020 
 

27/06-04/07 
2020 

 

04/07-11/07 
2020 

 

11/07-18/07 
2020 

 

18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 
22/08-29/08 

2020 

29/08-05/09 
2020 

 

05/09-12/09 
12/09-19/09 

2020 
 

19/09-26/09 
2020 

 

В студио (2-4) 462 лв. 500 лв. 597 лв. 640 лв. 696 лв. 710 лв. 746 лв. 661 лв. 597 лв. 500 лв. 
В Апартамент 659 лв. 694 лв. 783 лв. 836 лв. 906 лв. 931 лв. 993 лв. 873 лв. 783 лв. 694 лв. 
3-ти и 4-ти възр. в 
студио 

307 лв. 327 лв. 375 лв. 396 лв. 425 лв. 432 лв. 449 лв. 407 лв. 375 лв. 327 лв. 

3-ти възрастен в 
апартамент 

171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 

4-ти и 5-ти  възрастен в 
апартамент 

313 лв. 313 лв. 313 лв. 319 лв. 326 лв. 326 лв. 326 лв. 319 лв. 313 лв. 313 лв. 

1-во дете 0-5.99 г. в 
студио, 1-во дете от 0-
11,99 г. в апартамент и 
2-ро дете 0-5,99г.  в 
апартамент 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

2-ро дете 6-11.99 г. в 
студио  

247 лв. 262 лв. 301 лв. 318 лв. 341 лв. 346 лв. 361 лв. 327 лв. 301 лв. 262 лв. 

2-ро дете 6-11.99 г. в 
апартамент 

276 лв. 276 лв. 276 лв. 282 лв. 289 лв. 289 лв. 289 лв. 282 лв. 276 лв. 276 лв. 

1-во дете 6-11,99г. и 2-ро 
дете 0-5,99г. В студио 

185 лв. 193 лв. 212 лв. 221 лв. 232 лв. 235 лв. 242 лв. 225 лв. 212 лв. 193 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Хотелът няма басейн, тъй като се намира на самия плаж. 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 

 
 
 



 
 
ХОТЕЛ “OLYMPIC BIBIS” *** - МЕТАМОРФОСИ – СИТОНИЯ 
 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ -  ДО ДАТА 31/01/2020- ПЛАЩАНЕ 50% ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Разположен в на 900 м. от селището Метаморфоси и на 200 метра от плажа, в близост до хотел Blue Dolphin. 
Хотелски услуги: Ресторант, Бар, Паркинг, Басейн, Детска площадка, баскетболно игрище, мини маркет, безплатен безжичен интернет в общите части. Изхранването е на блок маса. 
Хотелът разполага с условия за хора в неравностойно положение.  
Чадъри и шезлонги на плажа – платени. 
Стаи: 29 студиа и апартаменти с:  Телевизор, Климатик, Хладилник, Баня, Балкон 
 

                    ПЕРИОД  

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 

2020 
 

06/06-13/06 
2020 

 

13/06-20/06 
20/06-27/06 

2020 
 

27/06-04/07 
2020 

 

04/07-11/07 
2020 

 

11/07-18/07 
2020 

 

18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 
22/08-29/08 

2020 

29/08-05/09 
2020 

 

05/09-12/09 
12/09-19/09 

2020 
 

19/09-26/09 
2020 

 

В Студио 462 лв. 500 лв. 597 лв. 640 лв. 696 лв. 710 лв. 746 лв. 661 лв. 597 лв. 500 лв. 
В апартамент с 2 
спални 

659 лв. 694 лв. 783 лв. 836 лв. 906 лв. 931 лв. 993 лв. 873 лв. 783 лв. 694 лв. 

3-ти възр. в студио 313 лв. 335 лв. 387 лв. 409 лв. 437 лв. 440 лв. 449 лв. 414 лв. 387 лв. 335 лв. 
3-ти възр. в 
апартамент 

171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 171 лв. 

4-ти и 5-ти възрастен в 
апартамент 

313 лв. 313 лв. 313 лв. 319 лв. 326 лв. 326 лв. 326 лв. 319 лв. 313 лв. 313 лв. 

1-во дете 0-5.99 г. Във 
всички стаи и 2-ро 
дете от 0-5,99 г. В 
Апартамент  

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

2-ро дете 0-5.99 г. и 1-
во дете 6-11,99 г.  в 
студио 

259 лв. 273 лв. 309 лв. 325 лв. 346 лв. 353 лв. 370 лв. 335 лв. 309 лв. 273 лв. 

2-ро дете 6-11,99 в 
студио 

188 лв. 195 лв. 214 лв. 224 лв. 238 лв. 241 лв. 247 лв. 228 лв. 214 лв. 195 лв. 

1-во и 2-ро дете 6-
11,99 в апартамент 

247 лв. 247 лв. 247 лв. 252 лв. 259 лв. 259 лв. 259 лв. 252 лв. 247 лв. 247 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
 
 
 
 



 

ХОТЕЛ “PHILOXENIA HOTEL” **** - ПСАКУДИЯ – СИТОНИЯ  
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 29/02/2020 – 50 % ПЛАЩАНЕ ДО 01/03/2020 
 
Разположение: Хотелският комплекс, състоящ се от хотелски корпуси, модерно обзаведени,  е разположен на 11 акра площ, сред борова гора и само на 150 м. от морето на втория 
ръкав на Халкидики – Ситония. В непосредствена  близост само на 200 метра е селището Псакудиа, а на 20 км е Неа Муданя. Хотелът е реновиран през 2018-2019 год. 
Хотелски услуги: Бар, Градина , Басейн, Детски басейн, Ресторант, Интернет, Зала за изчакване,  Безплатен WIFI на басейна. Чадъри и шезлонги на плажа – заплащат се. 
All inclusive: Закуска ( в основния ресторант) от 07:00 до 10:30ч. ; Обяд  ( в основния ресторант) от 13:00 до 15:00ч.; Вечеря  ( в основния ресторант) от 18:30 до 21:00ч. 
Междинни хранения от 11:00 до 13:00ч. И от 15:30ч. До 17:30ч. На външния бар. А-ла-карт ресторант – четири пъти седмично се приготвя традиционно меню и три пъти италанско 
(може да се използва веджън седмично след резервация). Работното време на този ресторант е 21:00ч. До 24:00ч. 
Напитки в ресторанта от 07:00 до 24:00ч. : Домашно вино, безалкохолни напитки, сокове,  минерална вода; Напитки на бара 10:00ч. – 01:00ч.: разнообразие на напитки (маркираните по 
менюто), безалкохолни и алкохолни напитки, чай, кафе, вино. Всички продукти се сервират. 
Бутилка минерална вода 0,5л. Ще бъде оставяна в стаята всеки ден за всеки гост. За децата от 4 до 12 г.: 6 пъти седмично е на разположение мини клуб.Изисква се резервация. 
Безплатен Wi-fi в стаите, ресторантите и около басейна. Безплатно ползване на хамам, според възможността и след предварителна заявка.  
Стаи: 155 комфортни стаи /двойни, тройни и четворни с двойни легла в 11 сгради. В стаите: Климатик, Сешоар, Хладилник, Сателитна телевизия, Душ, Телефон. 
Спорт и развлечения: Билярд, дарц,  открит басейн, тенис на маса, безплатен Wi-fi в зоната на басейна 
 

ПЕРИОД 05/09-
12/09 
2020 

12/09-
19/09 
2020 

 
 

19/09-
26/09 
2020 

 

26/09-
03/10 
2020 

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
30/05-06/06 
06/06-13/06 
13/06-20/06 
20/06-27/06 

2020 

27/06-04/07 
2020 

 

04/07-11/07 
11/07-18/07 

2020 
 

18/07-25/07 
2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

    

В двойна стая изглед градина 638 лв. 716 лв. 729 лв. 856 лв. 877 лв. 750 лв. 729 лв. 651 лв. 638 лв. 540 лв. 524 лв. 
В двойна стая изглед басейн 752 лв. 810 лв. 820 лв. 957 лв. 980 лв. 843 лв. 820 лв. 762 лв. 752 лв. 614 лв. 592 лв. 
В двойна стая супериор изглед 
градина 

695 лв. 773 лв. 786 лв. 913 лв. 934 лв. 807 лв. 786 лв. 708 лв. 695 лв. 577 лв. 558 лв. 

В двойна стая с допълн. 
двуетажно легло изглед градина 

741 лв. 868 лв. 889 лв. 1036 лв. 1060 лв. 914 лв. 889 лв. 762 лв. 741 лв. 643 лв. 627 лв. 

В двойна стая с допълн. 
двуетажно легло изглед басейн 

991 лв. 1021 лв. 1026 лв. 1124 лв. 1140 лв. 1043 лв. 1026 лв. 996 лв. 991 лв. 766 лв. 729 лв. 

Единична стая 866 лв. 993 лв. 1014 лв. 1190 лв. 1219 лв. 1044 лв. 1014 лв. 887 лв. 866 лв. 719 лв. 695 лв. 
3-ти възр. в двойна стая супериор 
градина 

443 лв. 482 лв. 489 лв. 552 лв. 563 лв. 500 лв. 489 лв. 450 лв. 443 лв. 385 лв. 375 лв. 

1-во детe 0-11.99 г. Във всички 
стаи без единична и 2-ро дете 0-
11.99 г. в двойни стаи с 
двуетажно легло 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 

Доплащане за ALL   
Възрастен 447 лв. 
Дете 2-11.99 г. 226 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери или на All Inclusive на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: При семейства 2 възрастни + 2 деца – настаняването става в двойна стая с двуетажно легло (изглед градина или изглед басейн). 



Забележка: Хотелът разполага и със суити с изглед градина или излед басейн с максимален капацитет 3-ма възрастни и едно дете до 11,99г., за които можем да дадем цена 
допълнително! 
*Цената не включва туристическа такса от 3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
. 
 
 

ХОТЕЛ “SIMEON” *** - МЕТАМОРФОСИ – СИТОНИЯ 
 РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ 50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Разположен в селището Метаморфоси на 200 метра от плажа. 
Хотелски услуги: Ресторант, Басейн, Детски Басейн, Бар на басейна,лекар (на повикване), Шезлонги и чадъри на басейна, Шезлонги и чадъри на плажа – срещу консумация .,WI-FI – 
безплатен. Кът за гледане на телевизия. 
Стаи: 60 стаи с: Телевизор, Климатик, Сешоар, Хладилник, Баня, Телефон, Тераса, сейф 
 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери на блок-маса и медицинска застраховка! 
*Цената не включва туристическа такса от 1,50 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 
 

 
 

ПЕРИОД 

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-
30/05 
2020 

30/05-06/06 
06/06-13/06 

2020 

13/06-20/06 
20/06-27/06 

2020 

27/06-
04/07  
2020 

04/07-
11/07 
2020 

11/07-
18/07 
2020 

18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-
29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-
12/09 
2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09  
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В Двойна стая стандарт / 2-2/ 547 лв. 579 лв. 692 лв. 727 лв. 741 лв. 805 лв. 854 лв. 789 лв. 741 лв. 734 лв. 692 лв. 611 лв. 557 лв. 
В Двойна стая комфорт 566 лв. 603 лв. 729 лв. 764 лв. 778 лв. 843 лв. 891 лв. 826 лв. 778 лв. 771 лв. 729 лв. 639 лв. 578 лв. 
В Двойна стая комфорт 
басейн 

591 лв. 629 лв. 765 лв. 810 лв. 828 лв. 893 лв. 941 лв. 877 лв. 828 лв. 819 лв. 765 лв. 668 лв. 604 лв. 

Във Фамилна стая 581 лв. 629 лв. 753 лв. 798 лв. 816 лв. 880 лв. 928 лв. 864 лв. 816 лв. 807 лв. 753 лв. 664 лв. 597 лв. 
Единична стая 710 лв. 754 лв. 953 лв. 1025 

лв. 
1053 лв. 1125 лв. 1178 лв. 1107 лв. 1053 лв. 1039 

лв. 
953 лв. 810 лв. 724 лв. 

3-ти възр. в двойна стая 
комфорт 

442 лв. 468 лв. 556 лв. 581 лв. 590 лв. 636 лв. 670 лв. 624 лв. 590 лв. 586 лв. 556 лв. 493 лв. 450 лв. 

3-ти възр. в двойна стая 
комфорт басейн 

460 лв. 486 лв. 581 лв. 613 лв. 626 лв. 671 лв. 705 лв. 659 лв. 626 лв. 619 лв. 581 лв. 513 лв. 468 лв. 

3-ти възр. във фамилна стая 452 лв. 486 лв. 573 лв. 605 лв. 617 лв. 662 лв. 696 лв. 651 лв. 617 лв. 611 лв. 573 лв. 511 лв. 464 лв. 
2-ро дете 2-12.99 г. във 
фамилна стая 

337 лв. 361 лв. 424 лв. 446 лв. 455 лв. 487 лв. 511 лв. 479 лв. 455 лв. 451 лв. 424 лв. 379 лв. 345 лв. 

1-ро дете 0-12.99 г. във 
всички типове (без двойна 
стандартна) стаи и 2-ро дете 
0-1.99 г. във фамилна стая 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 



 
ХОТЕЛ “BLUE DOLPHIN” **** - МЕТАМОРФОСИ – СИТОНИЯ 
РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/01/2020 – ПЛАЩАНЕ 50 % ДО 01/02/2020 
 
Разположение: Разположен е на брега на морето на п-ов Ситония, на 50 м от плажа, на 1 км от селището Метаморфоси и на 85 км от Солун. 
Хотелски услуги: Основен ресторант на хотела, а ла карт ресторант, лоби със сателитна телевизия, стая за багаж, лекар (на повикване), таверна , бар на хотела, бар край басейна, бар 
на плажа, анимационни програми с фолклорна музика два пъти седмично, сейф на рецепцията, магазини, мини-маркет, паркинг, безплатен WIFI. 
Стаи: 171 стаи, всички с балкон или тераса, климатик, отопление, санитарен възел, хладилник, радио, сешоар, телефон, мрежа против комари, и телевизор със сателитни канали.  
Спорт и развлечения: Открит басейн, аеробика, йога, колела под наем, билярд, шах, дарц, мини голф, тенис корт, баскетболно игрище, тенис на маса, плажен волейбол и водни 
спортове на плажа. Безплатни шезлонги и чадъри край басейна, на плажа се заплащат. За децата: площадка за деца, детски басейн, детски клуб и анимация за деца. 
 
 
ПЕРИОД  

ВИД СТАЯ  HB 

23/05-30/05 
2020 

 

30/05-06/06 
2020 

 

06/06-13/06 
13/06-20/06 
20/06-27/06 

2020 
 

27/06-04/07 
2020 

04/07-11/07 
2020 

 

11/07-18/07 
18/07-25/07 
25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08-29/08 
2020 

29/08-05/09  
05/09-12/09 

2020 

12/09-19/09 
2020 

 

19/09-26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В двойна стая /2-3/ 583 лв. 750 лв. 807 лв. 849 лв. 934 лв. 1103 лв. 962 лв. 906 лв. 849 лв. 807 лв. 750 лв. 
В двойна стая супериор 
/2-3/ 

624 лв. 802 лв. 862 лв. 909 лв. 1001 лв. 1180 лв. 1031 лв. 971 лв. 909 лв. 862 лв. 802 лв. 

В двойна стая делукс /2-3/ 727 лв. 959 лв. 1037 лв. 1089 лв. 1194 лв. 1410 лв. 1230 лв. 1158 лв. 1089 лв. 1037 лв. 959 лв. 
Във фамилна стая /2-4/ 645 лв. 832 лв. 895 лв. 946 лв. 1044 лв. 1213 лв. 1072 лв. 1015 лв. 946 лв. 895 лв. 832 лв. 
Единична стая 645 лв. 824 лв. 884 лв. 945 лв. 1064 лв. 1290 лв. 1102 лв. 1026 лв. 945 лв. 884 лв. 824 лв. 
3-ти възрастен в двойна 
супериор 

495 лв. 619 лв. 661 лв. 694 лв. 758 лв. 884 лв. 779 лв. 738 лв. 694 лв. 661 лв. 619 лв. 

3-ти възрастен в двойна 
делукс 

567 лв. 729 лв. 784 лв. 820 лв. 893 лв. 1045 лв. 919 лв. 868 лв. 820 лв. 784 лв. 729 лв. 

3-ти възрастен във 
фамилна 

509 лв. 640 лв. 684 лв. 720 лв. 788 лв. 907 лв. 808 лв. 768 лв. 720 лв. 684 лв. 640 лв. 

1-во дете 0-11.99 във 
всички помещения (без  
единична стая)  

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

 
85 лв. 

2-ро дете 3-11.99 г. във 
фамилна стая  

375 лв. 469 лв. 500 лв. 526 лв. 575 лв. 659 лв. 589 лв. 561 лв. 526 лв. 500 лв. 469 лв. 

 
ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки със закуски и вечери  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: 2-ро дете може да бъде настанено само във фамилна стая. В двойна стандартна могат да се настанят само 2 възрастни + 1 дете.  
Хотелът разполага със стандартни суити/2-4/, делукс суити /2-4/и делукс фамилни стаи /2-4/ - на запитване. 
*Цената не включва туристическа такса от 3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 

 
 
ХОТЕЛ “VILLAGE MARE” **** - МЕТАМОРФОСИ – СИТОНИЯ 
 



РАННИ ЗАПИСВАНИЯ – ДО ДАТА 31/03/2020 – ПЛАЩАНЕ 50 % ДО 01/04/2020 
 
Разположение: На 1,7 км от селището Метаморфоси,на 85 км е Солун. Хотелът се намира на 94 м от плажа 
Хотелски услуги: Основен ресторант с международни и традиционни гръцки специалитети, лоби бар, пул бар, TV зала, мини маркет, паркинг (безплатен за гостите на хотела), 
велосипеди/ коли под наем, лекар на повикване, безплатен Wi-Fi 
Стаи: В основна сграда и 7 корпуса с общо 134 удобни стаи (21 кв. м), мезонети (32-36 кв.м) и апартаменти (32-45 кв. м). Всяка стая разполага с индивидуален климатик, сателитна 
телевизия, телефон, мини бар, баня с душ и сешоар, тераса. 
Спорт и развлечения: 2 открити плувни басейна, слънчева тераса, тенис корт, плажен волейбол, тенис на маса, дартс, билярд. 
Развлечения за деца: детски басейн, площадка за игра (4-12 г.), мини клуб, бебешка кошарка, столчета за хранене, детегледачка (при поискване). 
All inclusive: Програмара започва в 13:00 ч в деня на пристигане и продължава до 12:00ч. В деня на заминаване. 
Храненията са на бюфет, организират се Вечери на Специална Тематика с интернационална кухня( Гръцка, Италианска,Азиатска, Рибна вечер и др.); Закуска от 7:30ч. до 10:00ч.; 
Обяд от 13:00ч. до 15:00ч.; Вечеря от 19:30ч. до 21:30ч. ВАЖНО –има Dress code: в ресторанта не се допускат лица по бански костюми! Предлага се сух пакет с обяд за екскурзии, 
поръчки се приемат на рецепция до 20:00ч. един ден предварително. Хотелът има право да променя работното време на ресторанта и баровете в зависимост от метеорологичните 
условия и броя хора в хотела. Напитки в ресторанта – по време на хранене има неограничена консумация на: Безалкохолни напитки,  Бира – наливна 0.25 мл.;  Домашно Вино – 
червено, розе, бяло, Рецина; Сок ; Узо; Вода; Кафе и различни видове чай. Напитки на бара. – неограничена консумация на: Безалкохолни напитки , Сокове , Различни топли истудени 
аперитиви, ; Бира – наливна.;Вино – бяло, червено, розе, рецина. Алкохол – Водка, Ром, Джин, Узо, Уиски (местно производство).; Коктейли; Сладолед; Работното време за ол-
инклузив бара е от 10:00ч. до 23:00ч. От 11:15 до 12:15 и 17:00 до 18:00ч. Е отворен долния ресторант за ралични междинни хранения – десерти, сандвичи, бисквити,пайове, кроасани, 
плодове, салати. Безплатни условия за спорт и развлечение – детска анимация, различн дейности пред деня! Развлечение – веднъж или два пъти седмично хотелът организира шоу - 
традиционна Гръцка вечер и  шоу с Интернационална Музика на живо около басейна! За малките – специално пригоден детски басейн с прясна вода и условия за игра; детска стая и 
разнообразие от игри / срещу заплащане/; високи столчета в ресторанта; бебешките кошари са безплатни; За отдих и релаксация – чадъри и шезлонги около басейна /безплатни/; чадъри 
и шезлонги на плажа (заплащат се); два външни басейна (басейните работят от 10:00ч. до 19:00ч.), външна сауна! Допълнително – Сейфове (заплаща се); на деца на възраст под 18год. 
не е позволена консумацията на алкохол; носенето на гривна за ол-инклузив е задължително!  

ПЕРИОД   

ВИД СТАЯ  ALL  

23/05-
30/05 
2020 

 

30/05-
06/06 
2020 

06/06-
13/06 
2020 

13/06-
20/06 
2020  

 

20/06-
27/06 
2020 

 

27/06-04/07 
2020 

04/07-11/07 
11/07-18/07 
18/07-25/07 

2020 

25/07-01/08 
01/08-08/08 
08/08-15/08 
15/08-22/08 

2020 

22/08
-

29/08 
2020 

29/08-
05/09 
2020 

05/09-
12/09 
2020 

12/09-
19/09 
2020 

19/09-
26/09 
2020 

26/09-
03/10 
2020 

В ЕCO двойна 
стая с двуетажно 
легло  

660 лв. 735 лв. 765 лв. 855 лв. 975 лв. 993 лв. 1099 лв. 1160 лв. 1125 
лв. 

1099 лв. 1028 лв. 975 лв. 945 лв. 735 лв. 

В двойна стая 685 лв. 760 лв. 790 лв. 880 лв. 1000 лв. 1017 лв. 1123 лв. 1185 лв. 1150 
лв. 

1123 лв. 1053 лв. 1000 
лв. 

970 лв. 760 лв. 

Във фамилна стая 
с двуетажно легло 

796 лв. 880 лв. 913 лв. 1013 лв. 1145 лв. 1166 лв. 1290 лв. 1364 лв. 1322 
лв. 

1290 лв. 1207 лв. 1145 
лв. 

1112 
лв. 

880 лв. 

В супериор  
двойна стая  

740 лв. 807 лв. 833 лв. 931 лв. 1062 лв. 1080 лв. 1191 лв. 1265 лв. 1223 
лв. 

1191 лв. 1117 лв. 1062 
лв. 

1029 
лв. 

807 лв. 

В супериор 
делукс стая   

765 лв. 831 лв. 858 лв. 956 лв. 1086 лв. 1105 лв. 1216 лв. 1290 лв. 1248 
лв. 

1216 лв. 1142 лв. 1086 
лв. 

1054 
лв. 

831 лв. 

3-ти възр. в 
двойна стая 

500 лв. 509 лв. 512 лв. 541 лв. 580 лв. 590 лв. 648 лв. 710 лв. 674 
лв. 

648 лв. 609 лв. 580 лв. 570 лв. 509 лв. 

3-ти и 4-ти 
възрастен в 
супериор стаи 

500 лв. 517 лв. 524 лв. 554 лв. 592 лв. 603 лв. 666 лв. 734 лв. 696 
лв. 

666 лв. 624 лв. 592 лв. 583 лв. 517 лв. 

1-во дете от 0-
12.99г.във всички 
типове стаи и 2-ро 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 
лв. 

85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 85 лв. 



ЦЕНАТА е на човек, в лева, за пакет включващ: Транспорт в двете посоки, 7 нощувки на база “All inclusive”  на блок-маса и медицинска застраховка! 
Забележка: Хотелът разполага и с апартаменти А(36 кв.м), апартаменти  Б (42 кв.м),  Мезонет А (приземен етаж с двуетажно легло) и Мезонет Б – цена при запитване. 
Забележка: Чадъри и шезлонги на плажа – срещу заплащане (3 евро на сет / на ден) 
*Цената не включва туристическа такса от 3 € на стая на вечер, която се заплаща на място в хотела. 
Анулационни срокове: от 21 до 15 дни преди отпътуване – 50% неустойка; от 14 до 1 ден преди отпътуване – 100% неустойка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВАЖНА  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПОЧИВКИ НА ХАЛКИДИКИ - КАСАНДРА – ЛЯТО 2020 
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ! 

дете до 12.99г  
във фамилна стая 
2-ро дете от 0-
12.99г. в ЕСО 
двойна стая 

339 лв. 357 лв. 364 лв. 382 лв. 407 лв. 413 лв. 450 лв. 475 лв. 461 
лв. 

450 лв. 426 лв. 407 лв. 401 лв. 357 лв. 

2-ро и 3-то дете от 
0 – 12.99 г. В 
супериор делукс 
стая и второ дете 
0-12,99 г. В 
Супериор двойна 

352 лв. 387 лв. 401 лв. 417 лв. 438 лв. 443 лв. 475 лв. 500 лв. 486 
лв. 

475 лв. 454 лв. 438 лв. 433 лв. 387 лв. 



Совалката стартира от дата 23.05.2020 /събота – събота / до дата 26.09.2020 – последен курс. Тръгване от София в 6:00 часа от паркинга пред „Стадион Васил Левски”. От 
другите населени места – по описание посочено в таблицата по долу. Винаги се предоставя телефон на водача, който да бъде предаден на клиентите за обратна връзка. 
Обратното връщане става в определен и предварително обявен в транспортното средство ориентировъчен час, освен ако последното не закъснее значително поради причини, 
независещи от фирмата организатор. Дори и при пристигане на превозното средство по-рано - този час се спазва и туристите изчакват. Пътуването се осъществява при 
минимум 10 пълноплащащи туриста. Ако няма необходимия минимум туроператорът предлага: 1. Друга дата; 2. Друг ръкав на Халкидически п-ов или 3. Връщане на сумата. 
Срокът за информиране на туристите е 7 дни преди датата на отпътуване. 
Туроператорът има представител на всеки един от ръкавите, който обслужва туристите на място. На туристите винаги се предоставя телефон за връзка с него. 

1. Срокове на анулации по договор или по упоменати от хотела условия. 
2. При резервация е необходимо да ни подадете следните данни: Три имена, ЕГН / за деца родени след 2000 година + дата на раждане / и номер на документа, с който ще пътуват 

/лична карта или международен паспорт/. Задължително ни се предоставя копие от договора за организирано пътуване ! Деца под 18 години задължително пътуват с 
международен паспорт или с лични карти, ако имат такива. Когато дете под 18 години пътува само с 1 родител е задължително представянето на нотариално заверена 
декларация от не пътуващия родител - оригинал + 1 копие.  За деца, чиито родители са с различни фамилии се изисква копие от акт за раждане на детето, в който да са 
вписани и двамата родители. Задължително  е да разполагаме с телефон за връзка с туристите. За Република Гърция няма визови, санитарни и медицински изисквания. 

3. Туроператорът застрахова задължително всички свои клиенти, пътуващи организирано зад граница с медицинска застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” към  
“Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД. Туристите, които имат сключена дългосрочна застраховка „медицински разходи при болест и злополука“, чиито период на 
валидност обхваща и периода на договореното пътуване задължително прилагат копие от застрахователната полица към договора. 

4. Доплащане за застраховки: 
- Лица до 5 год. и от 64 до 74 год. имат доплащане за медицинска застраховка от 8 лева за престоя.    
- Лица от 75 до 80 год. имат доплащане за медицинска застраховка от 16 лева за престоя.  
Застрахователната компания не застрахова лица над 85 год. Туристите от 80 до 84 год. могат да бъдат застраховани за 2000 € покритие, срещу сумата от 16 лева.  
• Туроператорът е сключил застраховка “Отговорност на Туроператора” със ЗД Евроинс АД, гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, Застрахователна полица   

№ 03700100002357.  
• Туроператорът препоръчва на своите клиенти сключване на Застраховка "Отмяна на пътуване" по чл.80, ал.1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите 

при анулиране на пътуването, при съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни причини на пътуващия или негови близки. Застраховката е 
доброволна и се сключва в деня на подписване на договора за организирано пътуване в агенцията, където се извършва записването. Туроператорът не 
възстановява сумата по застраховката при неосъществяване на екскурзиятa. 

5. Туроператорът не носи отговорност и не възстановява суми на туристи, на които им се отказва достъп до Гърция поради: забрана за напускане на България, невалидни 
/забравени/ документи или други независещи от туроператора причини ! 

6. В хотелите отстъпките за деца важат само при настаняването им с двама възрастни.  
7. Резервацията се счита за валидна при внесен депозит от минимум 30% от размера на пакета за всеки турист и подписан Договор с клиента. 
8. На желаещите да пътуват със собствен транспорт от сумата им се приспадат 69 лв. Туристи, пътуващи самостоятелно, не ползват застраховка. 
9. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са пряко свързани с изпълнението на програмата, но имат косвено отношение. 
10. ПРИ ДРАСТИЧНО ПОСКЪПВАНЕ НА ГОРИВОТО, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕНАТА НА ТРАНСПОРТА, ЗА ПРЕДСТОЯЩИ 

ПЪТУВАНИЯ, НЕЗАВИСИМО КОГА СА РЕЗЕРВИРАНИ И ЗАПЛАТЕНИ, НО НЕ ПО КЪСНО ОТ 20 ДНИ ПРЕДИ ДАТАТА НА ОТПЪТУВАНЕ.  
11. Считано от 01/01/2018 в Гърция се въвежда задължителна туристическа такса, която е в размер от 0,50 до 4 евро на стая на вечер. Заплаща се само на място в хотела, при 

настаняването: 
• за 5* хотели - 4 евро /стая/ нощувка 
• за 4* хотели - 3 евро /стая/ нощувка 
• за 3* хотели - 1.50 евро /стая/ нощувка 
• 2*, 1* хотели - 0.50 евро /стая/ нощувка 

 

 
 
 
 
ЗА САМОТО ПЪТУВАНЕ !!! 



Във връзка с организираното пътуване Ви информираме за следното: 
1. Трансферът до и от Халкидики се извършва на совалков принцип, т.е. транспортното средство минава през няколко хотела и на отиване, и на връщане и следователно се 

налага изчакване от страна на туристите. Това не е индивидуален трансфер. 
2. Деца до 12 години, заплатили само цената на транспорта и застраховката, ползват седалка, но по закон не сме длъжни да подсигуряваме детски столчета. 
3. Големината на превозните средства зависи от броя на хората. Информация за вида, марката и номера на превозното средство се дават в четвъртък. Транспортните средства 

на отиване и на връщане не винаги са едни и същи, ето защо местата са фиксирани само на отиване! Водачът настанява туристите на връщане, в зависимост от 
маршрута. 

4. Настаняването по всички хотели става след 14:00 часа. 
5. Освобождаването на стаите става до 12:00 часа най-късно /освен, ако не е упоменато друго от хотела /. При неспазване – на място хотелът може да изиска заплащане на 

допълнителен престой по цени на  рецепция. 
6. Връщането става по предварително дадена от водача информация – приблизителен час. Туристите изчакват във фоайето. Ако превозното средство закъснее малко, най-учтиво 

молим за търпение. Туристите винаги разполагат с телефон за връзка. 
7. По програма на отиване се прави 1 спирка на територията на България – крайпътно заведение около Сандански. На връщане на бензиностаниция Shell / преди Серес / и на 

бензиностанция OMV на Благоевград. ТРАНСПОРТНОТО СРЕДСТВО НЕ СПИРА НА СУПЕР МАРКЕТИ !  
8. Ако има туристи от градове по маршрута – се взимат и оставят на уречените предварително места, а туристите, които тръгват от София се вземат и оставят само на Стадион 

Васил Левски. Междинни спирки в София град НЕ СЕ ПРАВЯТ ! 
9. Консумацията на храна и пушенето в превозните средства са забранени! 
10. МОЛИМ НАЙ-УЧТИВО ДА ЗАПОЗНАЕТЕ СВОИТЕ КЛИЕНТИ СЪС ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ УСЛОВИЯ, КОИТО ДА СЕ ПРИЛОЖАТ КЪМ 

ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПОДПИШАТ  И ДА НИ ИЗПРАТИТЕ КОПИЕ И НА ДВAТА ДОКУМЕНТА !!!  
 

 
ТРАНСФЕРИ  ИЗВЪН СОФИЯ 
 

Град Място на 
тръгване 

Час на тръгване Цена за 
доплащане 

Пловдив OMV – до х-л 
Санкт Петербург 

3:30 часа 10.00 лв. 

Пазарджик SHELL – на 
магистралата 

3:50 – 4:00часа 10.00 лв. 

 
• Тръгването е всяка събота и целта е: Организираните почивки на Халкидики – Касандра и Ситония и на Олимпийска ривира. 
• Няма минимум на туристи – гарантиран трансфер ! 
• Първата дата е 23/05/2020; последната дата на отпътуване 26/09/2020 – НЯМА ПРЕКЪСВАНИЯ ПРЕЗ СЕЗОНА; 
• Цената на доплащане е на човек, двупосочно; 
• Прибирането след почивката става по обратния ред на градовете; 
• При записани 6 и над 6 туриста от Пазарджик – превозното средство ще влезе в града, ако са по-малко остава обявената спирка на магистралата; 

 

 


